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Park Narodowy Lovćen
Anna Benicewicz-Miazga

Czarnogórski Park Narodowy Lovćen powstał
w 1952r. i zajmuje 6400 ha powierzchni. Najwyższy
szczyt Štirovnik jest niedostępny dla turystów, położony

na terenie wojskowy, wznosi się na wysokość 1749 m
n.p.m. Najważniejszą górą w parku jest Jezerski vrh
(1657 m n.p.m.), gdzie znajduje się mauzoleum Piotra

Piotr II Petrowić-Niegosz, Petar II Petrović-Njegoš, prawosławny biskup Czarnogóry i od roku 1830 aż
do śmierci - ostatni władca tego państwa, który łączył funkcje metropolity z władzą świecką. Jego grobowiec
wzniesiony został na przełomie lat 60. i 70. XX wieku na miejscu wcześniejszej prawosławnej kaplicy. Sam
Petar wyraził życzenie zostania po swojej śmierci pochowanym w ufundowanej przez siebie kaplicy na szczycie
Jezerskim. Jednak po jego śmierci w 1851, w obawie przed ewentualnym napadem na grobowiec ze strony
Turków, zdecydowano o pochówku w monasterze w Cetyni, obok grobu jego poprzednika Piotra I. Dopiero
26 sierpnia 1855 jego szczątki zostały przeniesione na Lovćen. Przed przeniesieniem książę Czarnogóry
Daniel I Petrowić-Niegosz dokonał otwarcia sarkofagu, aby sprawdzić, czy ciało zmarłego uległo rozkładowi
(nierozłożenie się zwłok po śmierci jest w prawosławiu uważane za jedną z podstaw do uznania danej osoby
za świętego); stwierdzono wówczas, że pozostała z niego jedynie prawa ręka. W 1951, w związku z setną
rocznicą śmierci Piotra II Petrowicia-Niegosza, władze ówczesnej Jugosławii podjęły decyzję o rozbiórce
kaplicy i wzniesieniu na jej miejscu całkowicie nowej budowli. Plan ten wzbudził kontrowersje społeczne,
mimo tego dokonano rozbiórki obiektu, a do 1974 wzniesiono na jego miejscu mauzoleum, istniejące do dnia
dzisiejszego.
Mauzoleum jest niskim budynkiem z kamienia, z bramą wyznaczoną przez dwie kariatydy-postacie
Czarnogórek. We wnętrzu znajduje się ważący 28 ton pomnik Piotra II Petrowicia-Niegosza, wykonany
podobnie jak rzeźby kobiet z granitu. Dach mauzoleum jest pokryty złotem. Cały obiekt utrzymany jest
w klasycznym stylu głębokiego socrealizmu
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II Petrovića Njegoša, największego czarnogórskiego
twórcy okresu romantyzmu, a także władcy. Ze szczytu
rozpościera się widok na Zatokę Kotorską.
Na obszarze Parku Narodowego Lovćen
znajduje się dużo ciekawych, typowych dla
krasu zjawisk geomorfologicznych: jaskiń,
kotlin, zapadlisk, zagłębień. Występuje tu
ponad tysiąc gatunków roślin chronionych,
w tym cztery endemiczne. Na terenie tym jest
niewiele wód powierzchniowych, ponieważ
potoki i rzeki wpływają wprost pod ziemię.
Wyjątkowo prezentuje się w okresie jesieni,
gdyż roślinność nabiera złotych i czerwonych
barw.
Sporo jest tras przeznaczonych do
pieszych wycieczek, jednak na samą górę
wjeżdża się zazwyczaj samochodem. Trasa
jest dosyć ekstremalna, szczególnie dla osób
nie przyzwyczajonych do jazdy po Bałkańskich
szlakach górskich. Na sam szczyt prowadzi
asfalt, jednak droga jest bardzo wąska, kręta i w
większej części bez barierek. Trasa pokonuje
odległość ok. 12 km, przy różnicy wzniesień
wynoszącej 240 m. W połowie drogi między
osadą Ivanova Korita a Jezerskim vrhem, na

3

przełęczy między Štirovnikiem a Jezerskim
vrhem, odbija w kierunku północno-zachodnim
droga asfaltowa do miejscowości Krstac. Na
odbiciu dróg znajduje się wiele straganów
z wyrobami lokalnymi- jak miody, wełna, sery
i Prsut - lokalna szynka. Natomiast szosa
wiodąca z Cetinja na Jezerski vrh kończy się
tuż pod samym szczytem (znajdują się tu mały
parking, sklepik z pamiątkami i restauracja).
Ostatni odcinek, do mauzoleum, należy
pokonać bardzo długimi schodami, przez
wydrążony w skale wilgotny tunel.
Wjazd do parku, jak i sam wstęp do
Mauzoleum jest płatny. Wjeżdżać można
do godziny 17.00, gdyż po zmroku trasa
jest zbyt niebezpieczna. Nie da się przejść
do pozostałych punktów widokowych, nie
przechodząc przez Mauzoleum, a jednak
najciekawsze widoki są z drugiej jego strony.
Warto więc wydać kilka euro.
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Przy
samej
trasie
dojazdowej
–
a najciekawsza jest od strony Kotoru, gdyż
widać z niej cała Bokę – znajduje się trochę
zatok widokowych, ale te najciekawsze są

oblegane w sezonie przez turystów. Z trasy tej
widać piękny zachód słońca nad zatoką.
Każdy rodzaj sprzętu fotograficznego
przydaje się w Lovcenie, jeśli planujemy
zachód słońca nad Boką, warto zaopatrzyć
się w stabilny statyw. Na szczycie, przy
mauzoleum przyda się obiektyw szerokokątny,
jak i teleobiektyw. Widoki są tak piękne,
szczególnie gdy trafimy na dobrą przejrzystość
powietrza, że nie da się nie zrobić panoramy.
Należy sprawdzić pogodę oraz wybrać
godziny przedpołudniowe, gdy chcemy
sfotografować morze z gór. Po 14.00 w sezonie
letnim słońce jest już od strony wody i słabo
widać cokolwiek.
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ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI
NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum
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